WEBEDITIE OP „E ROASTER - DECEMBER 2011
Voice of heaven door de mond van
profeten
Hoe prikken we door het pantser van
desinteresse, hoe krijgen we vat op onze
jeugd, die zich niet laat vatten door de
boodschap van de kerk? Vanuit die
gedachte is „De Profeet‟ ontstaan. Een
laagdrempelige musical over vier profeten
die vanuit de hemel neerkijken op wat hier
op aarde gebeurt. Mocht de benaming
profeet oubollige associaties oproepen,
niets is minder waar. Deze profeten zijn
schepselen van onze tijd. Eigentijdser kan
bijna niet.
Afgelopen voorjaar schreef Durk Dijkstra „De Profeet‟. “We hebben wel gekeken naar
bestaande musicals, maar we vonden niet wat we zochten.” Vervolgens is „de profeet‟
geboren en heeft deze in eigen beheer gestalte gekregen. Met zijn rijke fantasie schreef
Durk de tekst en componeerde hij de liedjes. Jan Hoogterp maakte vervolgens de
arrangementen voor de Berltsumer musicalsterren: een groep van rond de 30 jonge en
oudere spelers. Voor Durk is het werk niet afgelopen met het schrijven. Hij is nu druk
met de regie.
Wat het creatieve talent van Durk betreft: behaalde resultaten in het verleden, scheppen
nieuwsgierige verwachting voor de toekomst. In het januarinummer van Op „e Roaster
volgt meer informatie over „De Profeet‟. Maar reserveer nu alvast 28 of 29 januari als
data voor de veelbelovende musical „De Profeet‟.

Minsken mei
in ferhaal
Mensen van
verschillende
pluimage,
oude mensen,
jonge
mensen, velen
hebben een
verhaal,
vanuit
verschillende
invalshoeken.
Als redactie
van Op „e
Roaster gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal
hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze
welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Harm en Nelly de Vries.
Het huis aan de rotonde
Aan tafel bij Harm en Nelly de Vries merk je pas echt hoeveel verkeer rondom Berltsum
onderweg is. Misschien dat de naam van de bewoners niet voor iedereen een beeld in
gedachte brengt. Maar dan brengt zeker de woning wel bij iedereen een “Oh ja” teweeg.
Harm en Nelly de Vries wonen bij het melkveebedrijf aan de rotonde bij Berltsum. Zij
hebben hiermee een unieke plaats in Nederland, want er zijn weinig mensen die kunnen

zeggen dat hun erf een rechtstreekse aansluiting heeft op de rotonde van een provinciale
weg.
Tijdens dit gesprek wordt mij steeds duidelijker dat deze rotonde is aangelegd mede
dankzij vijf jaar lobbyen door Harm. De aanleiding hiervoor waren de vele ongelukken die
hier plaatsvonden en het grote risico van een ongeval met het eigen bedrijfsverkeer.
Nu weten we niet beter, maar het aantal ongevallen is na de aanleg van de rotonde fors
teruggelopen.
Terugkijkend in de historie vertelt Harm dat hij op tienjarige leeftijd met zijn vader en
moeder is geëmigreerd naar Argentinië alwaar zijn vader een boerenbedrijf ging
exploiteren. Dat betekende in Argentinië naar school, en daar werd alleen Spaans
gesproken. Dankzij een geëmigreerde onderwijzer uit Haarlem heeft hij zich deze taal
eigen gemaakt. ‟s Morgens kreeg hij Spaanse les in en ‟s middags Nederlands.
Na zeven jaar is Harm samen met zijn moeder, 1 broer en 2 zusjes definitief
teruggekomen naar Nederland. Het betekende opnieuw wisselen van taal op school. Als
17 jarige puber en oudste man in het gezin, koos Harm voor de praktijkopleiding. Hij had
al ervaring in het boerenbedrijf van zijn ouders opgedaan in Argentinië en stapte nu naar
een baas die in staat was om hem bij zijn verdere ontwikkeling te helpen: “Wat ze je op
school kunnen leren, kan ik ook.” Harm vertelt dat hij vooral heeft geleerd om door hard
werken, een goede boer te zijn. In de huidige melkveehouderij komt echter veel meer
kijken dan alleen werken met de handen. Ook in deze bedrijfstak is de bedrijfsvoering en
informatievoorziening voor een groot gedeelte gedigitaliseerd. De eerste stappen met de
computer zijn hierin wel gezet, maar het vergt veel inzet en vooral tijd. En dat laatste is
nu nog een belemmering. Het nut en noodzaak is wel duidelijk.
Als we praten over de nieuwe woning en ruime stallen komt het gesprek weer terug op
de voormalige boerderij die na de nieuwbouw is afgebroken. Na het huwelijk van Harm
en Nelly in 1972, is de oude boerderij in 1982 overgenomen van de oom van Harm, bij
de inwoners van Berltsum beter bekend als Keessie Hoekstra. “We woonden buiten het
dorp. Als we met de bus meewilden, hielden we deze aan en konden we instappen.”
“Sinds een aantal maanden hebben we nu zelfs een bushalte voor de deur.”
Met de nieuwe S10 (provinciale weg van Marsum naar St Anna) voor de deur is rondom
het bedrijf veel veranderd. Om bij het land te komen moesten we omrijden, en deze
drukke weg oversteken. De drukte op deze weg werd door de voormalige burgemeester
van Het Bildt als volgt omschreven; “Met paard en wagen deed men er vroeger een dag
over om van St Anne naar Leeuwarden te komen, tegenwoordig doen we het in 20
minuten.” De familie De Vries geeft aan dat er direct na de aanleg van de S10 met hoge
snelheden werd gereden. De weg leende zich er ook voor. Maar de aansluiting vanuit
Berltsum en de oversteek vanaf zijn erf met de landbouwvoertuigen, veroorzaakten
bijzonder gevaarlijke situaties.
Er hebben zich meerdere ernstige ongevallen voorgedaan, voordat de overheden bereid
waren om een passende oplossing te zoeken. Harm heeft zijn steentje bijgedragen om
deze oplossing te realiseren. De aanleg van de rotonde betekende dat deze deels op zijn
erf kwam te liggen. Ook raakten ze hun uitzicht kwijt als gevolg van de aanleg van de
heuvel op de rotonde. Met de aanleg is echter veel meer rust in de verkeersstroom
gerealiseerd.
Harm en Nelly adopteerden twee kinderen. Maurits en Gloria, beide afkomstig uit
Columbia. Hiermee is de band met Zuid Amerika definitief bevestigd. Het was dan ook in
het belang van deze kinderen, dat er voor een verantwoorde aansluiting met de S10
werd gezorgd. Als je op een plek als deze woont, moet je zelf actief zijn om de
dorpsgemeenschap op te zoeken. Maar het moet wel verantwoord zijn om er te komen.
Vandaar de inzet om een en ander goed te regelen. “Het is echter wel zo dat we met de
komst van het tuinbouwgebied en de kassen, het gevoel hebben dat het dorp dichterbij is
gekomen.”
Harm en Nelly hopen vanaf volgend jaar te kunnen genieten van hun AOW. Ze gaan het
rustiger aan doen. Het wil echter nog niet zeggen dat ze de boerderij verlaten. Harm
heeft van zijn 10e jaar van ‟s morgens tot ‟s avonds gewerkt en heeft hierbij invulling

mogen geven aan het credo: “Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje; Harm en Nelly
bliuwe gewoan”.
DICK

Peuterspeelzaal it Hûnenêst ontvangt
certificaat „Pjutteboartersplak foar
meartalige ûntwikkeling‟
Uit handen van Sytske de Boer van „It
Sintrum Frysktalige Berneopfang
(SFBO)‟ ontvingen juf Ankie en juf
Annette in it Hûnenêst afgelopen 15
november het certificaat
„Pjutteboartersplak foar meartalige
ûntwikkeling‟.
Een gewaardeerde beloning voor een
traject van tweeënhalf jaar, waarin
stapsgewijs en met ondersteuning van het
SFBO is toegewerkt naar een consequent
meertalig taalaanbod. De beide juffen wordt lof toegesproken door Sytske de Boer. Ze
roemt hun creatieve aanpak, de manier waarop zij de peuters spelenderwijs de beide
talen aanbieden in spel, in liedjes en in verhalen. Samen met de peuters genoeg redenen
voor een gezellig feestje, natuurlijk met taart en wat smaakt er dan beter dan heus
tomkegebak?
De juffen
Juf Ankie (Jagersma) is 18 jaar juf van It Hûnenêst. Dat is best al een hele tijd, maar het
lijkt bijna kort als juf Annette (Tuinenga) memoreert dat zij al 26 jaar aan de
peuterspeelzaal verbonden is. Een hele jonge eend in de bijt is Marijke Boersma. Zij is
het team komen versterken vanaf de zomervakantie. “Mochten ouders denken dat we
een soort veredelde oppas zijn, slaan ze de plank mis. Dat zijn we allang niet meer”
vertelt juf Ankie. Het certificaat voor meertalige ontwikkeling zien de dames als een
beloning, “mar eins wurken wy altyd al sa”, vult juf Annette aan. “It hat allinnich in
namme krigen en je wurde je ek wol wer bewust fan de dingen dy‟t je dogge en hoe‟t je
se dogge” vervolgt ze.
Wat vooral van belang is bij meertalige ontwikkeling is de consequentheid in het gebruik
van het Fries en het Nederlands. De juffen: “Dogge wy dingen yn it Frysk, dan dogge wy
ek alles yn it Frysk, of oarsom. We kieze as it ware de taal by de aktiviteit dy‟t wy dogge.
At der ien is dy‟t hielendal noch neat fan it Frysk begrypt, dan prate wy wolris mei
ûndertiteling, mar it bliuwt in wûnder om te sjen hoe gau at bern in taal oppikke. We
hearre âlden somtiden wol sizzen dat se har bern net mear ferstean kinne.”
De peuterlessen zijn thematisch van opzet. Voor een thema, bijvoorbeeld Sinterklaas,
wordt een periode van drie tot vier weken uitgetrokken. De juffen zoeken het
ondersteunende materiaal uit, waarmee ze het thema vertellender- en spelenderwijs in
een zo breed mogelijk en gevarieerd taalaanbod behandelen. De minimumleeftijd voor de
peuterspeelzaal is twee jaar. Dat klinkt erg jong. De juffen: “Dat is het ook. Sommige
ouders kiezen er bewust voor om nog even te wachten. Niet elk kind van twee is aan de
peuterspeelzaal toe. Het leeftijdverschil tussen een twee en een vierjarige is ook best wel
groot.”
Voor en vroegschoolse educatie (VVE)
Een nieuw gezicht in de leiding is Marijke Boersma. Zij geeft extra ondersteuning aan
peuters die dat nodig hebben. Dat kan in de vorm van taalondersteuning, maar ook

emotionele ondersteuning kan raadzaam zijn. Normaliter komen de peuters twee
dagdelen per week. Die peuters die VVE krijgen, mogen twee dagdelen extra komen. Juf
Marijke kan zich dan helemaal richten op deze groep. It Hûnenêst is de enige
peuterspeelzaal in Menameradiel met deze vorm van opvang.
Nieuwe ontwikkelingen
Iets anders wat eraan zit te komen is verlengde peuteropvang, een tussenvorm van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, door de openingstijden op de peuterspeelzaal te
verlengen (één uur tijdens een ochtenddagdeel). Bij voldoende deelname wordt hiermee
vanaf 2012 gestart. Het voordeel voor de ouders is dat verlengde peuteropvang valt
onder de Wet op de Kinderopvang, waardoor werkende ouders hiervoor mogelijk
kinderopvangtoeslag kunnen krijgen.Met de ouderbijdrage gaat er ook iets veranderen.
Met ingang van 2012 wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld op basis van het
inkomen.
De tien minutengesprekken, zo die gebruikelijk zijn in het basisonderwijs, worden ook
verplicht gesteld voor de peuterspeelzaal. In de loop van 2012 krijgen deze gesprekken
ook in It Hûnenêst hun beslag.
Opgeven van peuters
Ouders kunnen hun peuters vanaf 1 jaar en 6 maanden opgeven voor de
peuterspeelzaal. Dit kan via www.welzijnmiddelsee.nl, de organisatie waaronder de
peuterspeelzalen in Menamereadiel en buurgemeenten vallen. Stichting Welzijn
Middelsee (coördinator Margriet Bekius).
Mijn banaan is gesmolten
Aan de peuters gaat het grote mensen werk allemaal nog heerlijk voorbij. Zij kunnen in
It Hûnenêst naar hartenlust spelen en zich ontwikkelen in een omgeving die als
educatieve voorziening steeds meer het voorportaal is voor het basisonderwijs. Of ze op
de basisschool ook merken of een kind op de peuter heeft gezeten, antwoorden de juffen
eensgezind bevestigend. “En dat is dochs aardich om te hearren” vinden ze.
Juf Annette en juf Ankie, twee oudgedienden die jong blijven in het werk dat ze doen en
altijd maar een antwoord klaar moeten hebben, maar eigenlijk ook een pen voor
prachtige uitspraken van hun peuters. “Oh juf, mijn banaan is gesmolten”, zo een van de
kinderen roept bij het aanschouwen van zijn in de knel geraakt fruithapje.
RIA

De liedklok fan WIER
Yn de twadde wrâldoorloch moasten
de Dútsers in protte koper en brûns
brûke foar kûgels. Ek liedklokken
waarden foardere en omraand. Yn it
lêst fan de oarloch is de klok
meinommen troch de Dútsers. Noch
krekt net ferfierd nei Dútslân.
Wierster manlju ha de liedklok
weromhelje kind út Swolle.
Tsientûzen kear en faker is de
brûnzen liedklok út de fjirtjinde ieu
fan Wier let. Alle dagen om healwei
alven, dan wie it tiid om te waarmiten, om kertier oer twaën foar de tee en om seis oere, dan hold it wurk op it lân op. En
dan fansels sneins foar de preek en tidens begraffenissen. Hokker klok kin soks ferneare
sûnder ris in skuorke op te rinnen.

De klok út de toer fan Wier, krige ek lêst fan dit âlderdomskwaaltsje. No, mei de
restauraasje fan de tsjerke is er foarsichtich út de toer helle en nei de dokter brocht yn:
Dútslân!
It laskjen is dien by Fa. Lachenmeyer yn Nördlingen, dy‟t mear as 3600 klokken
restaurearre hat. Dêr‟t er skuord west hat, is de kleur noch wat dûnkerder, mar dat lûkt,
krekt as by in gewoan litteken, wol wer by.
De Wierster liedklok is op 1 desimber 2011 wer kreas yn de opknappe toer te plak
hongen troch Toine Daelmans út Stiphout. Hy hat sels de as, de klepel, it oerslach fan de
hammer en de wizerplaten makke.

Fysiotherapie Jelle Eijzenga te Berltsum krijgt TopZorg predicaat van Menzis
Uit handen van Bas Leerink van Zorgverzekeraar Menzis ontving
fysiotherapiepraktijk Eijzenga afgelopen 31 oktober het predicaat Topzorg. Een
erkenning van Menzis voor praktijken die voldoen aan de eisen die deze
zorgverzekeraar stelt op het gebied van kwaliteit van zorg, service en
informatie voor de patiënt.
De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse
patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken
voldoen aan de eisen. Slechts fysiotherapiepraktijken in Nederland die voldoen aan
hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en
patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. Dat zijn er nu 140.
De erkenning betekent voor de praktijk ook toegang tot de Menzis Businessclub, een
innoverend netwerk van zorgaanbieders die een mening hebben over de gezondheidzorg
en mee willen denken aan het ontwikkelen en stimuleren van een transparante,
effectieve en betaalbare zorg.
Meer informatie over het predicaat Topzorg is te lezen op www.menzis.nl/topzorg.
Topzorg aan den lijve ondervinden is mogelijk in de praktijk van Jelle Eijzenga.

Lytse Bieb in Berltsum
In de gemeenschapsruimte van KBS de Fûgelsang is op maandagmiddag en
donderdagmiddag de Lytse Bieb geopend.
Collectie afgestemd op kinderen
De bibliotheek wil lezen voor iedereen bereikbaar maken. Vooral kinderen tot 12 jaar
hebben behoefte aan een bibliotheekvoorziening in het eigen dorp, daarom is de collectie
grotendeels afgestemd op basisschoolleerlingen.
Kleinere collectie, toch hetzelfde aanbod
Vanzelfsprekend is de Lytse Bieb er niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen. Vooral voor de minder mobiele volwassenen is de Lytse Bieb in het dorp
een uitkomst. Een klein deel van de collectie is gericht op volwassen lezers.
Omdat het aanbod regelmatig wisselt en alle leden kosteloos titels bij een andere
bibliotheek (ook Tresoar) in Fryslân kunnen bestellen en naar de gewenste vestiging
kunnen laten overkomen, beschikt de Lytse Bieb toch over hetzelfde aanbod als de
grotere bibliotheken.
De bibliotheekpas is geldig binnen alle bibliotheken in Friesland. U kunt dus met uw Lytse
Biebpas in de bibliotheek van bijvoorbeeld Sint Annaparochie of Leeuwarden een boek
lenen en dit in Berltsum terugbrengen of andersom.
Openingstijden
De Lytse Bieb is elke maandag en donderdag geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. Op
deze middagen is er een bibliotheekmedewerker aanwezig, hij of zij neemt bestelde titels
mee, beantwoordt vragen, schrijft nieuwe leden in, geeft uitleg over het bestellen van
titels en geeft desgewenst leestips.
Actuele informatie vindt u op www.lytsebieb.nl.

Watse Posthumus schrijft dorpsgeschiedenis
Watse Posthumus heeft zijn liefde voor de geschiedenis van zijn dorp vertaald in het
digitale boek „Oh, dy Berltsumers fan doe‟. En daarmee heeft hij een stuk
dorpsgeschiedenis vastgelegd. U kunt de geschiedenis van Berltsum lezen op
www.berltsum.webklik.nl.

Verslag bestuursvergadering Stichting Berlikumer Belangen op 14 november
2011
Uitbreiding industrieterrein
Mevr. Miedema deelt namens Undernimmend Berltsum -Wier mee dat er ondernemers
zijn uitgeweken, omdat in Berltsum geen industrieterrein beschikbaar was. Uitbreiding
van het industrieterrein in Berltsum moeten we daarom op de agenda houden.
Evaluatie vergadering 3 november over stichting of vereniging
Het was een goede vergadering met een inhoudelijke discussie mede dankzij de
deskundige leiding van Jaap Aagtjes. Het voorstel van het bestuur om het huishoudelijk
reglement aan te passen en de stichtingsvorm te handhaven, is met grote meerderheid
aangenomen. Dit bespaart nogal wat kosten en elke inwoner krijgt stemrecht. Aan de
afstemming tussen de statuten en het huishoudelijk reglement wordt gewerkt. Het
bestuur hoopt dat er nu met meer energie aandacht besteed kan worden aan
inhoudelijke belangen van Berltsum.
Bestuurswisseling
Besloten is dat de bestuursleden die aangegeven hebben hun bestuursfunctie ter
beschikking te stellen tot de jaarvergadering in maart 2012 aanblijven. Wij hopen dat
nieuwe bestuursleden zich dan beschikbaar hebben gesteld. De vacatures zullen in
januari worden gemeld op de website en in Op „e Roaster.
Overleg met wethouder van Asperen
- Parkeren op Kruising Kwekerijleane en Twibak. Gemeente wil geen extra
parkeergelegenheid maken. Gemeente zal bewoners erop wijzen niet op de kruising.
te parkeren
- Op verzoek van SBB is bewegwijzering voor fietsers door de gemeente aangebracht. Dit
in verband met het afsluiten van de Gernierswei en de Koekoeksleane.
Leegstaande gebouwen, een probleem of een kans?
Het bestuur heeft gebrainstormd over de leegkomende accommodaties door de bouw van
de brede school (Lyts Libben, Gymlokaal, Hûnenest, bibliotheek) en de onderhouds- en
beheersproblematiek van gebouwen met een maatschappelijke functie (Heechhout,
Klinker, kerkgebouwen, Piipskoft). Dit zijn of waren gebouwen met een maatschappelijke
functie. Het is een complex probleem met veel gevoeligheden. De vraag kan gesteld
worden of we alles maar op zijn beloop moeten laten. Gaat elke groepering in deze brij
van mogelijkheden roeren en probeert er zijn voordeel mee te doen of gaan we over tot
een integrale aanpak? Dit laatste is niet de makkelijkste weg, maar levert misschien wel
het beste resultaat. Het bestuur wil dit onderwerp op de jaarvergadering van 2012 aan
de orde stellen.
Plannen Voortvarend Berlikum
Regelmatig houden SBB en Voortvarend Berlikum elkaar op de hoogte van elkaars
plannen. De plannen van Voortvarend Berlikum maken nog steeds een zeer goede kans
om tot uitvoering gebracht te worden. Begin volgend jaar zal Voortvarend Berlikum met
nadere informatie naar buiten komen.
SBB
Verslag van de bespreking tussen de federatie van dorpsbelangen en de
gemeente Menameradiel op 21 november 2011

De volgende relevante punten kwamen aan de orde.
Zwembad Schatzenburg
De gemeente heeft met R. van Booma de afspraak gemaakt dat het zwembad tot en met
2012 open zal blijven. Als er daarna geen particuliere belangstelling is om het zwembad
te gaan exploiteren dan zal het worden gesloten. Tot nu toe zijn erop dit gebied geen
initiatieven en dreigt sluiting.
Fusie of samenwerking in G4 verband
Er is gesproken over fusie of samenwerking tussen gemeenten. Het College verdedigt het
standpunt dat de raad vier jaar geleden heeft ingenomen. Dat is streven naar
samenwerking in G4 verband. In tussen zijn de omstandigheden veranderd: er gaan
meer taken naar de gemeente. Verder staat de samenwerking in G4 verband onder druk
nu Ferwerderadeel afhaakt voor verdere samenwerking. Ook de aanleg van de Haak rond
Leeuwarden en de Noordwest Tangent kunnen geografische opdeling bewerkstelligen. De
federatie is van mening dat de gemeente de discussie niet uit de weg moet gaan anders
bestaat de kans dat de provincie het voortouw overneemt.
De gemeente deelt mee dat het niet mogelijk is de gegevens over verhuizingen aan de
dorpsbelangen mee te delen. Hierdoor is niet altijd bekend welke nieuwe inwoners in een
dorp zijn komen wonen. Dit speelt vooral in de wat grotere dorpen. De federatie zal met
voorstellen komen hoe nieuwe inwoners in contact gebracht kunnen worden met het
dorpsbelang.
Zoutwinning
De gezamenlijke actie van dorpsbelangen is een succes geweest. Nieuwe boorputten op
het land zijn van de baan.
Subsidie KNHM
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft op de vergadering uitleg gegeven
over de subsidiemogelijkheden voor leefbaarheidprojecten.
SBB

Ik jou de pin troch
in bydrage fan Sijtze Sijens
Elke keer als Op „e Roaster op de mat valt, wordt deze van A
tot Z gelezen.
Een zucht van opluchting is er altijd bij het lezen van de pen.
Gelukkig niet iemand uit mijn
kring van bekenden, maar dan komen in oktober René Brouwer
en november Leo Faber aan de beurt. En dan kun je op je beurt
wachten.
Ik heb dan nu ook de pen ter hand genomen en ga jullie
deelgenoot maken van mijn dagelijkse beslommeringen. Lezend
in de oude digitale edities van deze krant kom je tot de
conclusie dat er een duidelijke opbouw in de verhalen zit, dus
laat mij dat dan ook maar doen.
Ik ben Sijtze Sijens, geboren in 1969 in het gezin van Andries
en Fokje Sijens aan de Jacob van Tuinenstrjitte 11. Na 2 jaar het alleenrecht te hebben
genoten, kwam in 1971 mijn zus Hillie er nog bij, het gezin was compleet. Ik ben
getrouwd met Anneke Houkes en ons is gezin bestaat uit Bente, Jildert en Tieme. We
wonen aan de Beiehôf 6.
In mijn kinderjaren heb ik de kleuterschool bezocht (nu de Klinker) en daarna de
basisschool, wat nu de Fûgelsang is. Hier is de basis gelegd van mijn huidige leven. Na
mooie schooljaren in Berltsum op school, op de fiets naar Sint Annaparochie, hier ging
een wereld voor je open.
Na 4 jaar op de Ulbe doorgegaan naar Leeuwarden, en via militaire dienst, mijn eerste
baan gevonden bij een vleeswarengroothandel in Wirdum. Hier heb ik 14 jaar met veel

plezier gewerkt. Heb alle facetten van het bedrijf doorgemaakt, waarvan de functie van
chauffeur-bezorger het meest leuke was. Veel vrijheid en leuke contacten opgedaan.
Vervolgens ben ik daar in de binnendienst gegaan. Maar na 14 jaar was de worst op en
heb ik een andere uitdaging gezocht. Op dat moment was ik van mening dat wanneer je
iets anders gaat doen, dat het ook echt wat anders moet zijn. Dus niet gaan zoeken bij
concurrenten of collega bedrijven, je komt dan telkens weer in dezelfde kring terecht.
Mijn oog werd getrokken door een advertentie van de Beier uit Heerenveen. Zij zochten
iemand voor de verkoopadministratie. Sollicitatie geschreven en aangenomen. Op dat
moment vond ik dat erg spannend, je laat een vaste baan achter voor een onzeker
contract van 1 jaar. Gelukkig is dat eerste jaar omgevlogen en ben ik nu alweer 8 jaar
werkzaam bij de Beier. In mijn huidige werk is geen dag dezelfde. De Beier verkoopt
auto‟s van het merk BMW en MINI.
De functie van verkoopadministrateur laat zich het beste omschrijven als een spin in het
web van de organisatie. Je houdt contact met klanten, werkplaats en externe bedrijven.
Wat ook niet onbelangrijk is, het produceren van verkoopfacturen.
In mijn vrije tijd spreek ik de Leeuwarder Courant in voor blinde mensen, dit gebeurt bij
toerbeurt iedere week in het pand van de Leeuwarder Courant. Ook ben ik al jaren
enthousiast lid van de Bliid Boadskip Sjongers. En sinds kort zit ik in de MR van de
Fûgelsang. Gelet op de ontwikkeling met de brede school is dat een leerzame activiteit.
Bijzonder om te ontdekken hoe het onderwijs in elkaar zit.
De pen wil ik graag doorgeven aan Erik Jansen. Tot slot wens ik jullie vanaf deze plaats
goede kerstdagen en een goed en vooral gezond 2012 toe.

Nieuws van de Fûgelsang
Mediamasters 2011
TV, internet, social media, games en mobiele telefonie. Kinderen komen er dagelijks mee
in aanraking en zijn er vaak uren mee bezig. Ze beleven er veel plezier aan maar weten
niet altijd hoe ze media kritisch kunnen bekijken of hoe ze er zelf bewust mee om
kunnen gaan. Groep 7 heeft daarom meegedaan aan het project Mediamasters 2011.
Mediamasters 2011 was een super spannende, interactieve media-ervaring die
gedurende een week door alle leerlingen van groep 7 gespeeld werd. De kinderen
moesten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Ze leerden media
kritisch te bekijken, in te schatten wat de mogelijkheden zijn en de risico‟s te herkennen.
Dit alles leerden ze door de Mediamissies op te lossen. Elke mediamissie leverde punten
op en groep 7 wilde natuurlijk zo hoog mogelijk in the High score komen. Ze hebben
helaas niet gewonnen, maar het was wel erg leuk!
Sinterklaasfeest op De Fûgelsang
Op 5 december om half negen stond het plein van De
Fûgelsang vol wachtende en zingende kinderen en
ouders. Ineens zagen we een Piet over de schutting
van een huis aan de Fûgelsang kijken en stond
Sinterklaas achter een slaapkamerraam, wakker
geworden van de zingende kinderen, naar ons te
zwaaien! Wat moest Sint daar nu?? Gelukkig kwam hij
snel naar ons plein en wat bleek: Sint had in de krant
gelezen dat er een nieuwe school zou komen, de
brede school. Sint had erg lang gezocht op De
Fûgelsang (straat), maar kon de nieuwe brede school
niet vinden. Sint was zo moe van het zoeken dat hij
maar bij de familie Runia aangebelde en vroeg of hij
daar mocht slapen en dat mocht. Sint had niet
helemaal goed begrepen dat de brede school pas in

2012 wordt gebouwd. Juf Slagter heeft Sint uitgelegd hoe het nu allemaal komt de
komende jaren, en Sint bedankte de familie Runia nog voor het heerlijk grote bed waarin
hij mocht slapen! Daarna hadden Sint en zijn Pieten een uurtje tijd voor de kleuters,
waarna ze nog een bezoekje brachten aan groep 3 en groep 4. ‟s Middags lieten de
groepen 5 t/m 8 nog iets van hun kunnen zien aan Sinterklaas en zijn Pieten.
Brouwersfonds
De Diaconie van Protestantse Kerk Berltsum houdt de jaarlijkse zitting van het
Brouwersfonds. De zitting vindt plaats op 31 december in ‟t Centrum. Iedere weduwe uit
Berltsum kan dan persoonlijk een steur en een pakje roomboter ophalen. Volgens het
reglement van het Brouwersfonds mag het brood en de boter niet door derden worden
opgehaald. Diegene die door omstandigheden niet zelf kan komen, kan dit tot 30
december
telefonisch doorgeven aan Hieke Hoogterp tel. 0518-462143 of Lammert Brouwer tel.
0518- 462311. Het brood en de boter worden dan 31 december thuisbezorgd.
Tijdens de zitting is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Wanneer: zaterdag 31 december 2011; Waar: ‟t Centrum; Tijd: 10.00 tot 11.30
uur
Reünie Fûgelsang
Op 10 maart 2012, aanvang 10.30 uur, organiseert KBS de Fûgelsang te Berltsum een
reünie. De verwachting is dat het huidige gebouw in verband met nieuwbouw medio
2012 gesloopt gaat worden. We willen daarom alle oud leerlingen, leraren en
belangstellenden de gelegenheid geven om nog één keer door het gebouw te lopen. Wij
zoeken voor de voorbereidingen en de organisatie van deze dag vrijwilligers. Daarnaast
zijn wij op zoek naar oud of nieuw foto/film materiaal. Wilt u zich aanmelden voor de
reünie of bent u geïnteresseerd als vrijwilliger of heeft u leuk materiaal wat we mogen
gebruiken, dan kunt u dit telefonisch doorgeven 0518 – 461218 of u kunt een berichtje
sturen naar reuniefugelsang@gmail.com.

Dag Sinterklaasje …
Sinterklaas is het land weer uit en iedereen maakt zich op voor de gezellige feestdagen
rond de kerst en de jaarwisseling. Maar wij willen graag nog even stilstaan bij de intocht
van Sinterklaas. Wat een geweldige opkomst dit jaar! Bij deze willen wij iedereen
bedanken die Sinterklaas heeft geholpen bij de intocht en het feest in ‟t Heechout. Onze
dank gaat speciaal uit naar: Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier; de
Ondernemingsvereniging Berlikum/Wier en Oranje Nationaal voor hun financiële
ondersteuning.
Ondanks dat het door Sinterklaas duidelijk was aangegeven dat de Goedheiligman dit
jaar het feest graag met de kinderen t/m groep vier wilde vieren, ontstond er bij de
ingang van ‟t Heechout wat onenigheid hierover. Wij hopen ieder hier begrip voor heeft.

Sinterklaas en zijn pieten hebben erg genoten van het gezellige feest vol met
pepernoten, dansjes, muziek en natuurlijk de kinderen. Na het feest hebben de kinderen
allemaal een kleurplaat meegekregen die kon worden ingekleurd en ingeleverd. Hier
heeft Sinterklaas drie winnaars uitgezocht: Hidde Kroese (3), Anouk de Jong (4) en Demi
Joostema (7). Deze jonge kunstenaars hebben inmiddels een mooie prijs gekregen (zie
foto‟s). Mocht u nog wat kwijt willen over de intocht, vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u terecht via contact@piipskoft.nl Wij zullen zorgen dat deze e-mails naar
Sinterklaas worden toegestuurd.
Nieuwjaarsborrel
En nu de goedheiligman weer richting Spanje is vertrokken willen wij graag nog wat
aandacht vragen voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Deze zal traditioneel getrouw
gehouden worden op zaterdag 31 december. Iedereen (16+) is vanaf 15.00 uur van
harte uitgenodigd om met een hapje en een drankje terug te kijken op het afgelopen
jaar. Donateurs van It Piipskoft krijgen bij binnenkomst twee consumptiemunten gratis!
Kijk ook op www.piipskoft.nl.
Programma Kerstweek Berltsum in de Kruiskerk
De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de kerst diverse diensten en
activiteiten in de Kruiskerk.
Zaterdag 24 december, Kerstnachtdienst, m.m.v. Gospelkoor De Regenboog uit
Dokkum, 21.30 uur. Na afloop van de dienst staan de Glühwein en chocolademelk klaar
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag m.m.v. chr. zangvereniging Halleluja uit
Bitgummole, 9.30 uur.
Zondag 25 december, ‟s middags kinderkerstfeest. Poppentheater Roelof Speelman.
Samen met Poppentheater Roelof Speelman en zijn vriend Timmy op zoek naar de
waarheid van kerst. Aanvang 15.30 uur.
Maandag 26 december, Tweede kerstdag m.m.v. de gezamenlijke korpsen ´De
Bazuin´ en ´Klimop´, 9.30 uur.
Woensdag 28 december, Knutsel/spelletjesmiddag voor groep 3 t/m 8 van de
basisschool, tijd: 14.00-16.00 uur. Opgave via thea.z@upcmail.nl
Jeugd Kerstactie Sviatoslav in de week na Kerst
De jeugd van 12 t/m 16 gaat deze week klusjes doen zoals autowassen, fietspoetsen,
oppassen en huishoudelijke klusjes. Het geld dat ze hiermee ophalen gaat naar de
Stichting Sviatoslav.
Stichting Sviatoslav werkt in Sint Petersburg (Rusland) en Tadzjikistan en zet zich in voor
kinderen in Rusland en de voormalige sovjetlanden die het minder getroffen hebben dan
wij.
Neem een kijkje op hun website www.sviatoslav.com en ontdek op welke manier zij de
Russische en Tadzjiekse kinderen helpen.

Lustrum boekenmarkt: zo lusten
wij er nog wel één!
Het was een hele goede dit
jaar, de boekenmarkt in de
Vermaning. Heel veel: boeken,
mensen, koffie, snert,
gezelligheid & sfeer. En een
dikke opbrengst !
Maar zo‟n opbrengst komt niet
uit de blauwe lucht vallen.
Maanden van her en der
boeken ophalen gaan er aan
vooraf: “Hallo Hollie, iemand in

Oudebildtzijl heeft nog 1000 boeken (!) over, kun jij die even ophalen?” Zo gaat
dat . . . Als november is aangebroken is het tijd voor sorteren en prijzen
vaststellen. Dan moet de hele handel in bananendozen. Die moeten vervolgens
vervoerd naar de kerk, waar de boel netjes en overzichtelijk moet worden
uitgestald. En zwáár dat die dozen zijn, de pijn in je rug spreekt zogezegd
boekdelen! Ter plekke ben je dan nog zoet met romans bij elkaar zetten,
hobbyboeken bij elkaar, Friese boeken, enzovoort. Op 26 november om tien uur:
deuren open!
Nou, het werd knap druk! Naar schatting 300 à 350 mensen en kinderen
bezochten de boekenmarkt, meer dan ooit te voren. In de Mennozaal bloemen en
bloemstukjes. En: versnaperingen, met name de snert met roggebrood en spek
was een groot succes! Velen bleven een tijd lang zitten, in de ruimte v/d
kerkenraadkamer werden historische dorpsfilms vertoond, ook een hit!
Na afloop werden de dozen al weer gestapeld en klaar gezet voor vervoer. Dat
deden wij op 29 november, drie ritten waren nodig om de “rest” naar de
voormalige schoenwinkel van Sijtsma te brengen. Het ligt in de bedoeling om
bijvoorbeeld één keer in de maand daar een middag open te zijn voor zeg maar
tussentijdse verkoop. Een soort “boekenoutlet” in Berlikum, waarom ook niet? In
het nieuwe jaar meer daar over. Heel veel dank aan alle noeste werkers en sterke
sjouwers in het kader van deze boekenmarkt! Oh ja, de opbrengst. Na alle kosten
een € 1350,= een prachtig bedrag! Onze dank hiervoor en tot volgend jaar.
Bernard Posthumus
Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het bedrag van € 1029 in
Berlikum opgehaald.
Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Met de opbrengst van de collecte kan
het Nationaal MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging te blijven op zowel
mentaal als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om
mensen met MS via goede voorlichting en trainingen handvatten aan te reiken die nodig
zijn om het maximale te halen uit een leven met MS.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad
zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl.
Nieuws van Elts syn Rol
Wij zijn in middels alweer druk bezig met de voorbereidingen van het toneelstuk: “Ien
fleach oer it koekoeksnêst”. Over de inhoud willen we nog niet te veel kwijt, maar
waarschijnlijk kennen heel veel mensen wel het boek of de film “one flew over the
cuckoo‟s nest”. Het stuk speelt zich af in een psychiatrische inrichting.
Vanaf november zijn vele vrijwilligers al druk in de weer met de repetities, kleding, licht
en geluid, schmink en sponsoring. De uitvoeringsdata zijn vastgesteld op zaterdag
3 maart, zondag 4 maart (matineevoorstelling), vrijdag 9 maart en zaterdag 10
maart in „t Heechout. Aanvang is 20.00 uur.
Jeugdtoneel
Naast onze normale uitvoering hebben we in 2012 een primeur. Er is een nieuw
jeugdtoneel opgericht. Jantien Smits en Ant Hoekstra zijn druk aan het repeteren met
kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. De bedoeling is dat volgend jaar april ook
hiervan een uitvoering wordt gegeven.

In januari gaan we wat meer vertellen over het stuk en wanneer u kunt bellen om
kaarten te bestellen. Wij van Elts syn Rol wensen u fijne feestdagen en een fantastisch
2012 toe!
Nieuws van it Jounsintsje seizoen 2011/2012
Klaverjassen 20-09: 1. H. Postma, 2. P. Smits, 3. J. Herder, 4. L. Osinga.
Klaverjassen 18-10: 1. J. Sjoerdsma, 2. E. van Schepen, 3. J. Herder, 4. S. Postma
Klaverjassen 15-11: 1. J. Herder, 2 Tj. Runia, 3. S. Postma, 4. D. Miedema, 5. G.
Schepperle.
J. Sjoerdsma
Muziek in de Vermaning – BigBand
Friesland
Zondag 8 januari : It‟s Swingtime! Al
voor de derde keer verzorgt de Bigband
Friesland een optreden in de “Berltsumer
Fermanje” aan het begin van het nieuwe
jaar. Onder leiding van trombonist Arend
Huisman geeft dit voortreffelijke
jazzorkest een concert. Wij niet kan
wachten verwijzen we graag naar hun
eigen website: www.bigbandfriesland.nl .
Op genoemde site is een aantal opnames
te beluisteren en zijn foto‟s te
bewonderen.
De start is om 16:00 uur en duurt tot
kwart voor vijf. Dan een pauze van een half uur en aansluitend het tweede blok, dat
eindigt om goed vijf uur. Dan is de pret nog niet voorbij. In de Mennozaal hebben we
jazzcafé: dat wordt beslist beregezellig. Voor het concert vragen we een (bescheiden)
entree van € 5,00. Kom ook, dan krijgt u meteen de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Weg met Muziek! in de Vermaning
Zondag 15 januari om 9:30 uur hoopt de Doopsgezinde gemeente Berlikum de
eerste dienst in het nieuwe jaar te vieren. Afgelopen jaar was een jaar vol
herdenkingen en feestelijke bijeenkomsten: 200 jarig bestaan van de Algemene
Doosgezinde Sociëteit, 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke predikante van
Nederland: Anna Mankes-Zernike. Om te voorkomen dat je opeens weer in de
alledaagse realiteit belandt, heeft de landelijke broederschap voor 2012 een pakkend
thema bedacht. Te weten: “Weg met Muziek!”
Dát gaan wij invullen: de gezamenlijke Berlikumse korpsen onder leiding van Tjipke
Pasma begeleiden de dienst. Voorganger die zondag is zr. Martha Bakker – van
Kampen uit Gytsjerk. In de loop van het nieuwe jaar hopen we meer met en aan
muziek te doen, zowel in de diensten als op andere tijdstippen. De voorafgaande
zondag, 8 januari, is zeker vol muziek en swing met de BigBand Friesland!
Iedereen natuurlijk van harte welkom in deze dienst, graag tot ziens15 januari!
Decembermaand Actiemaand
De gordijnen mogen weer dicht en we scharen ons gezellig rond kachel of tv. Met
een spannend boek of de laptop op schoot. We vermaken ons aan tafel met een
potje scrabble of we spelen wordfeud via onze smartphone met de overbuurvrouw,
gezellig vanuit onze eigen luie stoel. Je zou bijna vergeten dat het half december is:
de maand met zijn sfeervolle hoogtepunten. Samenzijn met familie en vrienden,
lekker eten en drinken, cadeautjes en gedichten. Intussen moeten er ook de

boodschappen gedaan worden en dat is leuk deze maand met de decemberactie van
de ondernemersvereniging.
Bij elke 10 euro die u bij de deelnemende winkelier besteedt krijgt u een lot. Deze
loten, kunt u voorzien van uw naam en adres, inleveren in de daarvoor bestemde
bussen bij schoonheidssalon Grietje en de Spar. De trekkingen zijn nog zaterdag 24
en zaterdag 31 december. Bij de laatste is ook weer een minuut gratis winkel te
winnen bij de Spar.
De prijzen zijn waardebonnen die u kunt besteden bij de deelnemende winkeliers.
Wat een weelde in deze donkere tijd waar een prijsje mooi meegenomen is. De
deelnemende winkeliers kunt u herkennen aan de welbekende vignetten achter het
raam met als tekst “deelnemer decemberactie”.
Winkeliersvereniging Berltsum-Wier
Presentatie eerste concept Brede School
Op 12 december heeft de gemeente Menameradiel het conceptplan voor de brede school
in Berltsum gepresenteerd voor de omwonenden, SBB en sportverenigingen.
Het is een compact plan geworden waarin de klassen in twee bouwlagen zijn
ondergebracht. Opvallend zijn de gelijkvloerse gemeenschappelijke ruimten die door de
beide scholen gebruikt zullen worden. Daarnaast zijn er ruimten voor de peuterzaal, de
lytse bieb en de tussen en naschoolse kinderopvang. Ook een gymlokaal is onderdeel van
het ontwerp. Alle ruimten omsluiten een binnenplaats. Hierdoor kan licht van veel zijden
toetreden. Aan de zonzijden zijn luifels geprojecteerd, waardoor overmaat aan zon tegen
gegaan kan worden. Door de compacte bouw blijft er veel ruimte over die voor een groot
deel wordt ingevuld door vier speelterreinen. Er komen vier ingangen voor boven- en
onderbouw elk twee. De start van de bouw van de school is gepland na de bouwvak van
2012.
De eerst reacties uit de zaal zijn gericht op de privacy en schaduwwerking. In het plan is
hiermee rekening gehouden. De hinder van ballen in de tuinen zal waarschijnlijk minder
worden. Veel opmerkingen zijn gemaakt over de afmetingen van het gymlokaal.
Wethouder Pen heeft tot het laatst gezegd dat hij voorstander is voor een sportzaal,
maar nu blijkt dat al lang geleden in het plan van eisen een gymlokaal als
randvoorwaarde voor de architect is opgenomen. De communicatie met het dorp is in
gebreke gebleven. De sportverenigingen en SBB pleiten voor een ontwerp met een
sportzaal. Tot en met 9 januari 2012 kunnen er inspraakreacties worden ingediend.
MvH
Het bestuur
In “Op „e Roaster” van november heeft een ieder kunnen lezen;
Dat ook vrijwillige bestuurders op hun verantwoordelijkheden worden gewezen.
In en rondom Berltsum is de afgelopen jaren veel vernieuwd en aangepast,
Meedoen met de ontwikkeling, waarbij mogelijkheden worden afgetast.
En dit laatste kan zo nu en dan leiden tot spanningen tussen mensen,
Zij die elkaar op zo‟n moment de gekste dingen toewensen.
Dit jaar werd van meerdere kanten dan ook aandacht gevraagd,
Waarbij vooral het bestuur van SBB werd geplaagd
In drie bijeenkomsten is een ieder in de gelegenheid gesteld,
Tot het maken van opmerkingen, waarbij de voorzitter verantwoordelijk werd gesteld.
Een grote groep mensen heeft na de derde ronde verhoren,
Gezien, dat een verandering in het bestuur was herboren.
Het bestuur van SBB heeft goed geluisterd en aan de inwoners toegezegd,
Dat hun gedachten en meningen voortaan vaker en met regelmaat worden voorgelegd.
Inwoners, voorkom dat het dorp door roddel wordt ontwricht,
Schenk het bestuur jullie vertrouwen, met de kerst in het vooruitzicht.
Diederick

Sokkenmysterie
Loop ik een man met witte sokken in sandalen tegen het lijf dan is mijn eerste
gedachte: die heeft geen dochters. Dochters houden hun vaders namelijk bij de les.
Onomwonden wordt pa te verstaan gegeven dat hij helemaal voor gek loopt als hij
zich zo buiten waagt. En welke vader wil voor ouwe sok worden uitgemaakt?
Vaders en ook moeders doen er verstandig aan in dit opzicht goed naar de
trendwatchers binnen hun gezin te luisteren. Het houdt hen bij de tijd en hip en
heeft als bijkomend voordeel dat zij zich zelf niet hoeven te verdiepen in de
heersende sokkenmode. Want het is toch ook niet te volgen? Als je sport mogen
witte sokken, als je in je nette pak naar je werk gaat zijn ze uit den boze. Tot zover
kan ik het volgen. Als je vervolgens een kuier maakt op sandalen, dan moeten ze
weer uit en onder een korte broek schijnen sokken ook not done te zijn.
Voor professoren, maatschappelijk werkers en andere werkers in de zachte sector
schijnen weer andere regels te gelden, maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze in
deze beroepsgroep niet naar hun dochters luisteren en blijven ze voor Sinterklaas
stug geitenwollen sokken vragen.
Hoe het ook zij, twee modebewuste dochters hebben ertoe bijgedragen dat wij al
jaren geen witte sokken meer in de kast hebben liggen. Of het moeten eenlingen
zijn. Bij onze sokken doet zich namelijk een wonderlijk fenomeen voor. Ik koop ze
per paar, maar ze blijven nooit samen. Bij ons thuis hebben sokken de neiging er
vandoor te gaan. En het is een raadsel waar ze blijven. Gaat het om een klein
exemplaar, dan vind ik er weleens eentje tussen het rubber van de wasmachine.
Soms scoort de hond een sokje en hark ik er eentje onder een bed vandaan. Maar
mijn vondsten wegen niet op tegen de stapel die ik in de kast heb verzameld. In de
hoop dat ik hun maatjes nog eens vind. Sokken, het blijft een wonderlijk mysterie.
RIA
Inspraak reactie bij de raad “sportzaal of gymlokaal”
SBB en de sportverenigingen hebben altijd gepleit voor de bouw van een sportzaal gezien
het gewenste aantal uren en de bredere gebruiksmogelijkheden. Een gymlokaal kan
daaraan niet voldoen. (Een sportzaal is een dubbel volleybalveld met scheidingswand).
Wethouder Pen heeft regelmatig aangegeven dat hij gaat voor een sportzaal bij de brede
school mits dit valt binnen de beschikbare gelden. De architect heeft echter opdracht
gekregen om een plan te ontwerpen op basis van een gymlokaal. Op deze basis zal dan
ook naar verwachting de aanbesteding plaatsvinden. Om dan alsnog een sportzaal te
realiseren wordt bijna onmogelijk. SBB heeft met instemming van de sportverenigingen
daarom in de commissievergadering van de raad op 17 november gepleit een plan te
maken op basis van een sportzaal met als terugvaloptie een gymlokaal. Aanbesteden op
basis van een sportzaal zal de kans op een sportzaal bij de brede school aanzienlijk
vergroten.
De volledige tekst van de inspraakreactie is te lezen op berlikum.com:
dorpsbelang/nieuws.
Wedstrijd kerstversiering
Ook dit jaar daagt Oranje Nationaal jullie uit om mee te doen aan de
kerstversieringswedstrijd voor de buitenkant van je woning. Vanaf de openbare weg
moet deze versiering goed zichtbaar zijn. Er zijn drie prijzen (levensmiddelenpakketten)
beschikbaar voor de winnaars. Deelname is zonder inschrijving en gratis. De beoordeling
van de versiering vindt plaats in de week na Kerst op 27 & 28 december. Dus
Berltsumers, ga de uitdaging aan, versier huis en tuin en overtuig de jury! Wij hopen op
een schitterende kerst.

Het bestuur van Oranje Nationaal Berlikum
INGEZONDEN: BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE
Waar was de informatie van Stichting Berlikumer Belangen?
Donderdag 8 december nam de gemeenteraad een besluit over de plattegrond en de
kosten van de Brede School en de gymzaal in Berltsum. Nu is het gebruikelijk dat de
bewoners op de hoogte gesteld worden gesteld door SBB als er zo'n belangrijk punt op
de agenda staat. Deze informatie heb ik gemist. Ik vond het bovendien zeer
teleurstellend dat op genoemde datum geen enkele vertegenwoordiger van noch de
brede school noch SBB aanwezig was. In mijn ogen is dit een zaak van het dorp en hoort
het dorp bij dit soort gelegenheden vertegenwoordigd te zijn, zeker de instanties die er
bij betrokken zijn.
Berltsum, Kor Runia

